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CULTU A

R
ecordo, quan era petit, que
per a mi, Ausiasmarc era el
nom d’un carrer, com Aribau
o com Rugedaflò. En cap
moment se m’acudia pensar
que eren noms de persones i
que hi havia alguna raó per la
qual s’havia batejat un carrer

amb el seu nom. Batejar els carrers amb noms
de persones és una manera de retre tribut. El
nomenclàtor dibuixa el tarannà de la vila. També
les dictadures saben que la toponímia urbana
marca la vida dels súbdits i per això una de les
primeres coses que fan és rebatejar carrers i
places amb els noms dels seus herois. Quan el
règim cau (tots els règims cauen: sempre triomfa
el temps) cal canviar els nom dels carrers
perquè fan mal efecte. En la meva infantesa
barcelonina, a la Gran Via, n’hi deien Avenida de
José Antonio i a la Diagonal, Avenida del
Generalísimo Franco. Que lluny que em queda,
això… Vaja: ho deien les plaques clavades a la
paret i els papers oficials perquè tothom, sense
excepció, deia Gran Via i Diagonal. En la meva
infantesa barcelonina un dia em vaig adonar
que Rugedaflò i Ausiasmarc (el règim
franquista no els va canviar perquè l’antigor no
els semblava perillosa) eren noms de persones
i que calia escriure’ls Roger de Flor i Ausiàs
March. I vaig aprendre que l’un era un
almogàver heroic i ambiciós i l’altre un poeta
trist i immens. I que Aribau era el nom d’un
altre poeta, com també ho era el del passeig i
la plaça de Maragall.

Més endavant vaig saber que Ausiàs March,
el poeta trist i immens, era qui havia escrit allò
de “Jo son aquell pus extrem amador” o, per
deixar-ho més clar, “Jo só aquest, que em dic
Ausiàs March”. No sé si algú s’hi ha entretingut,
però un estudi ben plantejat sobre els
nomenclàtors dels municipis del país dedicats
a la literatura, ens reportaria sorpreses i
descobriments. I mancances. Llull, Verdaguer,
Guimerà, Rodoreda, Espriu, Foix, Carner,
Ausiàs March, Ramon Muntaner, B.C. Aribau,
Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Joan
Alcover... Aquests són noms que hem vist
repetits en molts indrets.

Denominar un carrer amb el nom d’un
escriptor és honorar l’escriptor i honorar la
vila que ho fa, que es reconeix com a lectora.
(En fi, la frase m’ha sortit molt optimista
però no la vull eliminar: somiem que el
col·lectiu que tria el nom d’un escriptor és
que es reconeix com a lector.) Portant la
bona nova per aquests mons de Déu he

tingut el privilegi de fer xerrades introductòries i
de divulgació a Llull o Guimerà o March o
Verdaguer, entre d’altres. Normalment, al lloc on
anava, hi havia la plaça mossèn Cinto, el carrer
Ramon Llull o l’avinguda Ausiàs March. I la gent
que em venien a escoltar ja sabien que parlaríem

d’algú molt important, però en la majoria dels
casos no n’havien llegit ni un sol vers ni per mal de
morir, tot i que vivien al passeig Àngel Guimerà. En
la xerrada, llegíem l’autor, el descobrien i els
agradava; es tractava d’això, és clar.

Hi ha una urbanització a Argentona els
carrers de la qual, tots, estan batejats amb
noms d’escriptors. Algú va escarrassar-se
que fos així. Fa goig passar de Rodoreda a
Pla i girar per Espriu per anar a topar amb
Verdaguer. (Quan arribi a Verdaguer, la
tercera casa: no té pèrdua.) A la Vila
Olímpica de Barcelona també hi ha una
colla de carrers nous amb noms
d’escriptors.

Ja sé que no és el mateix, però no em
puc estar de dir que a Terrassa hi ha un
cafè, crec que ja en són dos locals, que es
diu Cafè de les Lletres i que té entrepans
amb noms d’escriptors. El primer es va
estrenar al passeig de les Lletres, que és un
passeig nou, airejat, que s’ha obert entre
els solars de dos antics vapors i que es diu
així perquè allà, al solar de Torredemer, s’hi
ha fet la Biblioteca Central de Terrassa. Si
Sunset Bulevard és el que és i la gent hi
bada mirant les estrelles, a qui estan
dedicades i històries semblants, em sembla
bé que es recordi amb una certa
despreocupació els grans noms de la
literatura, un patrimoni propi absolutament
exportable a la resta del món. Que Foix
sigui un poeta inoblidable però també un
entrepà de formatge amb anxoves, em
sembla formidable.

Gabriel Aresti va escriure un dia que
“Jainkoak eztezala nahi Bilboko karrika
bati / nire izenik eman diezaiotela. / (Eztut
nahi bizargile hordi batek esan dezala: /
‘Ni Arestin bizi naiz, anaiaren / koinata
nagusiarekin. Badakizu. Maingua’.)”. “Déu
no vulgui que posin el meu nom a un
carrer de Bilbao. / (No vull que un barber
borratxo pugui dir: / Visc a Aresti, amb la
cunyada / vella del meu germà. Saps qui
vull dir? La coixa.)”.

Segur que n’hi ha que es deleixen
perquè els dediquin un carrer; fa il·lusió, tu.
Aresti va avançar-se a la possibilitat i va
deixar escrit que no ho volia. El pobre
Gabriel Aresti, avui té un fotimer de carrers
a nom seu al País Basc i em sembla molt
rebé. Encara que sigui ben probable que
en un d’aquests molts carrers Aresti, hi
visqui un barber borratxo.❋

Jaume Cabré

Com es diu el meu carrer?
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